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مدیر روابطعمومی شهرداری سیرجان تشریح کرد:

اقدامات عمرانی ،خدمات شهری و زیباسازی شهرداری سیرجان
در ایام عید نوروز
 بـه گـزارش واحـد خبـر و امـور رسـانه
مدیریـت ارتباطات شـهرداری سـیرجان ،محمدرضا
قلیچخانـی مدیـر روابطعمومـی شـهرداری ضمـن
تبریـک فرارسـیدن سـال جدیـد گفت :مقـام معظم
رهبـری حضـرت امـام خامنهای(مدظلـه العالـی)
سـال جدیـد را سـال «تولیـد ،پشـتیبانیها و
مانعزداییهـا» نامگـذاری فرمودنـد و یقینـا مـا نیـز
در مجموعـه شـهرداری ،رهنمودهای مقـام عظمای
والیـت را سـرلوحه عملکرد خـود قـرار خواهیم داد.
مهنـدس محمدرضـا قلیچخانـی مدیـر
روابطعمومی شـهرداری سـیرجان ضمـن تبریک به
مناسـبت عیـد نوروز و بهـاری دیگـر از زندگی ،یکی
از اقدامـات شـهرداری برای ایـام نـوروز را راهاندازی
کارناوال شـادی در راسـتای افزایش نشاط اجتماعی
ذکـر کرد و گفت :شـهرداری اصالح هندسـی برخی
معابـر ،تسـطیح ،آسـفالت معابر شـهری و همچنین
مرمـت و لکهگیـری آسـفالت معابـر قبـل از آغـاز
تعطیلات عید نـوروز اقدامـات الزم را معمول نمود.
وی خاطرنشـان سـاخت :معاونـت خدمـات
شـهری شـهرداری در تعطیلات ایـام نوروز نسـبت
بـه جمـعآوری سـگهای ولگـرد ،جلوگیـری
از تکدیگـری در تقاطعهـا ،میادیـن و معابـر
شـهر ،جلوگیـری از ساختوسـازهای غیـر مجـاز،
گودبرداریهـا ،حفاریهـای غیـر مجـاز ،تخلیـه
خـاک و نخالـه در سـطح شـهر ،جمـعآوری بنرهـا،
اسـتندها ،تابلوهـا و داربسـتهای غیـر مجـاز،
برخـورد بـا کیوسـکها بـا فعالیتهـای غیـر قانونی
و دستفروشـان در تمامـی مسـیرها ،جلوگیـری از
فـروش میـوه و سـایر مـوارد توسـط وانتبارهـای
شـخصی در معابـر شـهر و جمـعآوری خودروهـای

فرسـوده در سـطح شـهر اقدامـات
سـازندهای را انجـام داد.
مدیـر روابطعمومـی شـهرداری
سـیرجان ضمـن بیـان اینکـه اسـفند
مـاه نهضت پاکسـازی شـهر سـیرجان
تخصیـص داده شـد ،تصریـح کـرد:
سـازمان مدیریـت پسـماند شـهری در
طی اسـفند ماه سـال گذشـته نسبت به
پاکسـازی کامل شـهر اقـدام و در طول
ایـام عیـد نیـز در طول شـب نسـبت به
گندزدایـی جـداول و پاکسـازی شـهر
اقـدام نمود.
وی در خصـوص اقدامـات شـهرداری
مناطـق در ایـن ایـام اظهـار داشـت:
سـاماندهی تابلوها ،اسـتندها و فضاهای
تبلیغاتـی سـطح شـهر ،رنگآمیـزی
جـداول سـطح شـهر از جملـه اقدامـات
مدیریـت شـهری بـر شـمرد.
قلیچخانـی تصریـح کـرد :سـازمان
سـیما منظـر و فضـای سـبز شـهری
در ایـن ایـام موظـف شـده بـود نسـبت
بـه آمادهسـازی پارکهـا ،تعمیـر و مرمـت آنهـا،
رنگآمیـزی جـداول معابـر ،خیابانهـا ،بلوارهـا و
میادیـن سـطح شـهر و برخـی از پارکهـا اقدامـات
شـایان توجـهای را ارائـه نمایـد.
مدیـر روابطعمومـی شـهرداری پاسـخگویی 24
سـاعته حضـوری و تلفنـی بـه همشـهریان گرامـی،
فعـال نمـودن سـامانه  137بـه صـورت  24سـاعته
و انتقـال شـکایات و درخواسـتهای مردمـی در
کوتاهتریـن زمـان بـه سـازمانها و ارگانهـای

زبالـه ،نخالههـای سـاختمانی و رفـت
و روب معابـر) و اجـرای طـرح ضربتـی
پاکسـازی محلات و ورودیهـای
شهر
 شروع اجرای پروژه شهر نور
اجرای چندین المان نوروزی
اجرا و راهاندازی پارک متحرک
 اجـرای المـان دیـوار گلیـم در
ورودی از سـمت تهـران
 اجـرای سـه مـورد سـفره
هفتسـین نـوروزی
 گلکاری تمامـی بلوارهای اصلی
سطح شـهر و ورودیها
 فعالسـازی آبنمـای کـف
خشـک پـارک اللـه

خدماترسـانی از دیگـر اقدامـات محولـه در ایـام
تعطیلات نـوروز بـه شـهرداری میباشـد.
روابطعمومـی شـهرداری سـیرجان خاطرنشـان
کـرد :یکـی از عوامـل نشـر فرهنـگ شـهروندی
در بیـن شـهروندان ،نصـب بنرهایـی بـا مضامیـن
پیامهـای فرهنگـی شـهروندی اسـت کـه کارکنـان
مجموعـه اداره روابطعمومـی شـهرداری در ایـام
نـوروز ایـن کار را در اولویـت قرار داده و شـهروندان
عزیـز در طـول ایـن مـدت و مخصوصـا در روز ۱۳

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

خرید دو دستگاه خودروی ون (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو
دسـتگاه خـودروی ون) بـه شـماره  2000005674000003را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1400/01/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/02/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فروردیـن روز طبیعـت شـاهد بنرهایـی بـا مضامین
نامگـذاری سـال  1400مقام معظـم رهبری (مدظله
العالـی) ،تبریـک سـال نـو ،هشـدارهای کرونایـی،
حفـظ و مراقبـت از محیطزیسـت بودنـد.
قلیچخانـی در پایـان بـه صـورت تیتـروار
اقدامات مجموعه شـهرداری را خاطرنشـان سـاخت:
پاکسـازی و تنظیـف گسـترده شـهر (افزایـش
تعـداد نیـرو و ماشـینآالت بهمنظـور جمـعآوری

 بهسازی پارک الله
 فعالسـازی تمـام آب نماهـای
شـهری
 امحـاء و پاکسـازی بخشـی از
تبلیغـات دیـوار معابـر اصلـی شـهر
 زیباسـازی انتهـای ولیعصر(عـج) و میـدان
امیرالمومنیـن(ع) و ورودی شـهر از سـمت کرمـان
(بلـوار سـردار سـلیمانی) بـا اسـتفاده ازسـنگهای
رنگـی و گل
 ریسهکشی و نصب پرچم
 خطکشی معابر شهری
 پـروژه نصـب المـان عکسهای شـهدای معزز
در بلوار شـاهد

 نصب پایه پرچمهای پل صنعت مکیآباد
 تعویض کلیه پرچمهای شهری
 آذینبندی و فضاسازی شهر
 اجرای دیوار مشاهیر
 بهسـازی جـداول و زیباسـازی بلـوار سـردار
جنگل
 لکهگیری آسفالت معابر
 آسـفالت و سـنگفرش معابـر (فردوسـی،
وحیـد ،شـریعتی و)...
 رنگآمیزی تقاطع مکیآباد (پل صنعت)
 مناسبسـازی بنرهـای سـطح شـهر با شـعار
سـال مقـام معظـم رهبـری ،دارالحسـین و نوروز
نگارخانـه شـهری «سـیرجان ما» مشـترک با
گلگهر
 آبنمـای کـف خشـک پـارک 17شـهریور و
آبنمـای انتهـای بلـوار ولیعصـر
 حذف تابلوها و عناصر نازیبا
 نصب سطل تفکیک زباله
 نصـب اسـتیکرهای فصـل بهـار روی ۳۰
ایسـتگاه اتوبـوس و سـاخت  ۴ایسـتگاه جدیـد
 تسـطیح نخالههـای حاشـیه شـهر (جـاده
شـیراز ،میـدان منطقـه ویـژه ،بلـوار خلیـج فـارس،
حاشـیه بلـوار والیـت ،حاشـیه بلـوار قائـم ،جـاده
کرمـان ،جـاده تهـران و دپـو نخالـه)
 اجـرای برنامههـای فرهنگی و اتوبوس شـادی
و روز درختکاری
 بهسازی و نوسازی اتوبوسهای شهری
 اجـرای گسـترده كاشـت نهـال در سـطح
شهر

آگهی مزایده عمومی اجاره مکان عینکفروشی
دانشـکده علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی سـیرجان در نظـر دارد ،اجـاره مـکان عینکفروشـی را از طریـق مزایـده
عمومـی و بـا جزئیـات مندرج در اسـناد مزایـده ،با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت ( ) www.setadiran.ir
و بـا شـماره مزایـده  5000092962000001بـه صـورت الکترونیکی واگـذار نماید.
 زمان انتشار در سایت :ساعت  8:00مورخ 1400/01/16 مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  14:00مورخ 1400/01/23 تاریخ بازدید1400/01/18 : آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :ساعت  14:00مورخ 1400/02/04 زمان بازگشایی :ساعت  9:00مورخ 1400/02/05 زمان اعالم به برنده1400/02/05 :شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی؛ ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت میباشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خرید و
دریافت اسـناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شـرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمت
و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایدهگران محتـرم از این طریق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیـه اطالعـات مـوارد مزایده شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحـوه اجاره در بـرد اعالن عمومی سـامانه مزایده ،قابل مشـاهده،
بررسـی و انتخاب میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایـده میبایسـت جهـت ثبتنـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی (توکـن) بـا شـمارههای ذیـل
تمـاس حاصـل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ،در سایت سامانه (  ) www.setadiran.irبخش «ثبتنام /مزایده گر» موجود است.

روابطعمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

